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 چکیده

درصد آفتاب سوختگی  و کاهش در مناطق گرمباال کاهش اثرات دما و شدت نور برای  معرفی راهکاری به منظوراهداف: 

 درختان انار مطالعه حاضر انجام گردید.افزایش کیفیت میوه و 

 

دهی سایهتیمار  9گردید.  اجرا تکرار 3تیمار و  8با  تصادفی کامل هایبلوک آماری طرحقالب  در پژوهش ها:مواد و روش

)روی داربست و روی  و دو روش اجرا دهیسایه درصد 03و  33سفید و سبز با  هایهای سایبان در رنگشامل پوشش

 . شدند مقایسه)بدون پوشش( شاهد  درختان اعمال و بای انار هادر زمان گردویی شدن میوهدرخت( 

 

رطوبت وزنی خاک و محتوای کاهش و و شدت نور تاج درخت  دمایمیانگین در مقایسه با شاهد،  هاسایبان در زیر ها:یافته

و زن ومنجر به افزایش  وانار را کنترل  هایهسوختگی میودرصد آفتاب دهیسایهتیمارهای نسبی آب برگ افزایش یافت. 

و افزایش آنتوسانین میوه آب pHو  TSS ،TAباعث کاهش  هاسایبان .ندگردید عملکرد و میوهآریل، درصد آب و میوهرنگ 

پذیری ، رنگمیوه، درصد آبآریل و میوهحداکثر وزن در مقایسه با تیمار شاهد شدند.  طعم، شاخص Cفنل کل، ویتامین  کل،

 ثبت شد.  T3شاهد و  هایدر تیمار pHو  TSS  ،TAحداکثر  و T3تیمار و عملکرد در  میوه و آریل

 

 ،آنتوسیانین کلسوختگی، عملکرد کمی و کیفی میوه، عالوه بر کنترل آفتاب، درصد 03سفید پوشش تیمار  نتیجه گیری:

برای دستیابی به عملکرد در باغات انار  آنکاربرد  و دهدافزایش می pHو  TSS ،TAبدون تغییر در را  Cو ویتامین  فنل کل

 .شودتوصیه میبر کیفیت میوه  بدون هیچ گونه اثرات مخربی بازارپسند هایهو تولید میوباالتر 

 

 ، عملکردفنل کلسایبان، پوشش سوختگی، آنتوسیانین، فتابآ های کلیدی:ژهوا
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Abstract 

Background and Objective: In order to reduce the effects of temperature and high light intensity in hot areas 

and reduce the percentage of sunburn and increase the quality of pomegranate fruit, the present study was 

conducted. 

 

Materials and Methods: The productivity of pomegranate cv. Malase-e-Saveh was examined under shade 

nets with two colours (White and Green) and two shade intensities (30 and 50% PAR) with two methods of 

application (on scaffold and on tree crown) and a control (open field without any treatment). 

 

Results: The experimental results clearly showed that photoselective nets influenced photosynthetically active 

radiation transmitted through the canopy which caused variation in average monthly temperature and humidity. 

Shading with the net (White 50%) resulted in the significant increase in juice percent, aril weight with higher 

fruit weight and highest yield as compared to the control condition. Maximum total antocyanin and Vitamin 

C, were recorded in the fruits grown under white shade net 50% (T3). Maximum TA, TSS and pH were 

recorded under open field conditions and White 50%. T3 imparted deep red color to peel and arils and increased 

juice recovery.  

 

Conclusion: Present results indicated that installation of T3 reduced sunburn by up to 29%. T3 treatment (50% 

white) reduces sunburn and increases the quantitative and qualitative yield of fruit, total anthocyanin, total 

phenolic and vitamin C without changes in TSS, TA and pH, its use in pomegranate orchards to achieve higher 

yields and It is recommended to produce marketable fruits without any destructive effects on fruit quality. 
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 مقدمه

ترین از مهمیاکای    (.Punica granatum L) انااار

 بیشااتر رود.حصااوالت باغبانی کشااور به شاامار می  م

 هایخشك استان و گرم مناطق در ایران انارکاری مناطق

 در که دارنااد قرار یزد و اصااافهاان  مرکزی، فاار،، 

 انار میوة سوختگیآفتاب عارضا   وقوع اخیر هایساال 

)میغانی و  اسات  کرده وارد اتباغ این به فراوانی آسایب 

 فیزیولوژی ایعارضه ساوختگی آفتاب .(1342همکاران 

مسااتقیم  نور زیاد شاادت و باال دمای اثر در که اساات

کیفیت میوه انار تأثیر منفی  و بر شودمی ایجاد خورشید

 در زیر رنگ ساافید و آبکم هایحبه گذارد. با ایجادمی

 و فرآوری ازارپسااندیارزش ب، از سااوختهآفتاب بخش

 (.1330)یاازییی و همکااران    شاااودمیکااساااتاه   آنهاا  

أثیر ت ،انار های کیفی میوهسوختگی بر تمام ویژگیآفتاب
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ساهو و همکاران  ; 1342)مینا و همکاران  گذاردمنفی می

 دهدمی رخ هنگامی سوختگیآفتاب انار میوة در (.1342

 گرادساااانتی درج  30باالی به  میوه ساااط  دمای که

 عارضاا  از ناشاای زیان و آساایب میزان. باشاد  رسایده 

 درصاااد 03تا  13 نواحی برخی در ساااوختگیآفتاب

   (.1338)یازییی و کایناک  است شده گزارش

های ساااوختگی در میوهآفتاببرای کاهش آسااایب 

)وطن دوست  های مختلفی پیشانهاد شده است انار روش

ها شاااامل افزایش رطوبت این روش (.1341و همکااران  

در نزدیکی تاج درختان، اساااتفاده از مواد منعکن کننده 

ها با پارچه پوشاندن میوه نور خورشید )مانند کائولین(،

 یمیایی، ویتامینهای کاغذی، استفاده از مواد شیا کیسه

E    با این حال، تمام  .است (1343)احتشاامی و همکاران

کااربرد آنهاا نیاز به    هزیناه هساااتناد و  هاا پر روشاین 

شااایمیایی در مواد اساااتفاده از مواد تخصاااص دارد و 

هااای روششاااود. از این رو، غااذایای توصااایااه نمی  

ر د سااوختگیغیرشاایمیایی برای مدیریت عارضااه آفتاب

امروزه بشااار با باشاااد. تر میاناار کاربردی  هاای همیو

دساااتکاری شااارایی محیطی پیرامون گیاهان ساااعی بر 

ولوژی و فیزیولوژی گیاااهااان دارد. تغییر و بهبود مورف

برای بهبود کمیت  4های سایبان اخیرا نیز کاربرد پوشش

و کیفیت محصول درختان میوه در راستای اجرای همین 

 (.1338)اساااتم ن  دنگیرف مورد اساااتفاده قرار میاهدا

ند برای حفاظت اتوهاای ساااایباان می  کااربرد پوشاااش 

 و یا پرندگان وباد، تگرگ  ،فیزیکی درختان میوه از آفات

کاری محیی پیرامون گیاهان یا به منظور تغییر و دسااات

و  به منظور کنترل دما، رطوبت و تابش خورشااید باشااد

ز از سااوی دیگر با جذب و یا عبور طول موج خاصاای ا 

نور، اثرات مثبتی بر کیفیت نور خورشااید داشااته باشااد. 

بار گرمایی ایجاد شااده  کاهشسااایبان موجب  چنینهم

ها در اثر اشااعه مرئی و مادون قرمز  در درختان و میوه

شاوند و میزان اشاعه ماوراب بنفش آساایب رسان را   می

                                                           
1 Shade net 

های سااایبان با اهداف کاربرد پوشااش دهند.نیز کاهش 

محققااان روی محصاااوالت متنوعی متفاااوتی توسااای 

وری سااایبان بهره (.1339)باساایل  بررسای شااده اساات 

فاکتور . گیردمی دهی تحت تاثیر قرارفاکتور سایه توسی

دهی یك پارامتر تجاری است که توانایی آن را در ساایه 

کند که به جذب یا بازتاب تابش خورشاایدت توصاای  می 

)کاستالنو و  داردبستگی رنگ توری، اندازه مش و بافت 

ی موجب کاهش دهسایهافزایش فاکتور (. 1339همکاران 

شاود و دما و رطوبت نسبی را  شادت نور زیر توری می 

ها بسااایار اثرات این توری .دهدنیز تحات تاثیر قرار می 

متغیر اساات و ممکن اساات پاسااخ گیاهان حتی در میان  

 با توجه (.1338)استم ن  ارقام همان گیاه متفاوت باشد

های مختل  توان آنها را به روشها، میبه ساختار توری

در بعضاای موارد، در فاصااله   .پیکربندی و نصااب کرد

)کوروالن و  به طور افقیمشاااخصااای باالتر از درختان 

یا اساتفاده از سایبان برای پوشش کل  (، 1341همکاران 

تك پوشااااندن  یاا (، 1342)باایاامونتاه و همکااران      باا  

ماانناد چادر روی تاج درخت   درختاان توسااای توری ه 

 عوامل محیطی مانند کمیت و (.1339)اوگینی و همکاران 

کااانوپی و درجااه  ،(1349)ژو و همکاااران  نور کیفیاات

 و رطوبت نساابی (1349)تینیان و همکاران  حرارت خاک

تحت تأثیر توری سااایبان قرار  (1342)بالکی و همکاران 

هات متوساای توساای سااایبان  دهیسااایهایجاد  گیرند.می

بااعث کاهش دمای ساااط  برگ و میزان تبخیر و تعر   

شاااده و در نتیجه افزایش فتوسااانتز، تولید کربوهیدرات 

بااالتر، افزایش رانادماان مصااارف آب و افزایش کیفیت    

. استفاده (1338)شاهاک  محصاول، را نیز به همراه دارد 

ر د باال ایبان در کشورهایی با میزان تابشاز پوشاش س 

سااعات ظهر منجر به کاهش شدت تابش نور ارسالی به  

 آبیکمکاهش تنش  ، کاهش دمای سط  برگ،تاج درختان

و گرمااایی در درختااان، کاااهش ساااط  تبخیر و تعر ،  

ه تر و اندازافزایش میزان فتوسااانتز و عملکرد قابل توجه
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)آمارانته  شودمیافزایش دوره برداشت  و ترمیوه بزرگ

 (.1342تردر و همکاران  و 1343و همکاران 

مطااالعااات مربو  بااه چنااد محصاااول کااه در زیر 

 93تا  03 دهیسایههای مختل  سایبان با میزان پوشش

اند، سابت به شارایی بدون پوشاش رشد کرده   درصاد، ن 

نشااااان داد کااه در زیر پوشاااش عملکرد کمی و کیفی 

با توجه به . (1331)شاهاک  محصاول بیشاتر بوده است  

در طول دوره رساایدگی میوه انار به بیش از افزایش دما 

، در پژوهشااای به منظور کاهش در پنجاب هند درجه 13

انار از ده تیمار مختل   هایهسوختگی میوعارضه آفتاب

در نهایت از میان  .برای کاهش این عارضاه استفاده شد 

گزارش شااد، کاربرد پوشااش   تیمارهای مختل کاربرد 

 سوختگیآفتابدرصدی  41سایبان سیاه رنگ با کاهش 

انااار و بهبود  میوهآبدرصاااادی  10منجر بااه افزایش 

)کاله  چشمگیری در رنگ پوست و ظاهر میوه شده است

تااأثیر در پاژوهاش دیاگری بااه     .(1349و هاماکاااران   

ای ههای سایبان رنگی بر عملکرد و کیفیت میوهپوشاش 

حداکثر  .پنجاب پرداخته شااد انار در منطقه نیمه خشااك

اکساایدانی و فعالیت آنتی Cمیزان اساایدیته، قند، ویتامین 

و حداقل مقادیر صاافات بدون پوشااش درختان در میوه 

 گزارشدرصد،  03سایبان قرمز مذکور در زیر پوشاش  

 درصااد 03رمز دهی با سااایبان قشااد، در حالیکهت سااایه

داری در طول میوه، وزن میوه و بااه افزایش معنی منجر

آنها  سبت به شاهد و سایر تیمارها، شد.درخت نعملکرد 

اعالم داشااتند، پوشااش سااایبان قرمز در مناطق گرم و  

خشاك باعث افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه خواهد  

 در محصااوالتی چون هلو  .(1342)مینا و همکاران  شااد

نیز کاربرد  (1339)شااااهاک  و گالبی (1331)شااااهاک 

 33افزایش های ساااایبان قرمز و آبی منجر به پوشاااش

تر و آبدارتر های درشااتعملکرد و داشااتن میوه درصااد

 در فرایند سایبان در انگور باعث تاخیر یهاپوشش شد.

شااد و نیاز آبی کمتری نساابت به رساایدگی میوه بلو  و 

 (.1331)رانا و همکاران  های بدون پوشش داشتبوته

 زمینه در گزارشااای موجود منابع در کهازآنجایی

یبان و تاثیر آن بر خصوصیات کمی پوشاش سا  کاربرد

 های انار در مناطق گرم و خشك ایران ارائهکیفی میوه و

خسااارات  وضااعیت به توجه با چنینهم و اساات نشااده

و  کشور در های اخیرساوختگی در سال ناشای از آفتاب 

در  ،انار صاااادراتهای با کیفیت در بخش وهجاایگاه می 

های سایبان رنگی بر این پژوهش با اساتفاده از پوشاش  

روی درختاان اناار ملن سااااوه از ارقام مهم تجاری و   

صاادراتی ایران، به بررساای اثرات مختل  رنگ، درصد  

و روش اجرا بر خصااوصاایات کمی و کیفی   دهیسااایه

 میوه انار و شرایی محیطی پرداخته شد.    

 

 هامواد و روش

 رقم انار سااال  شااش درختان روی آزمایش این

 ساااوه شااهرسااتان  در تجاری یباغ در ساااوه ملن

 11/49درجه عرض شمالی و  42/04روستای قره چای )

هااای کاااماال بلوکطرح قااالااب  در درجااه طول شااارقی(

درخت، در ساااال  1و در هر تکرار  تکرار 3با  تصاااادفی

های سایبان برای اجرای طرح از توری انجام شد. 4389

و  33دهی های سابز و سافید با درصدهای سایه  با رنگ

دهی بااالی تاج با اساااتفاده از  ساااایاه دو روش  باه  03

 استفاده شد بدون داربست،درخت تاج  رویداربسات و  

 در. نتایج با درختان بدون پوشش )شاهد( مقایسه شدو 

ها بطور کامل در ی تورباالی تاج دهی های ساااایهتیمار

انداز درخت متری باالی تاج در باالی ساااایهساااانتی 13

در تیمارهای  .نددارنده گساترانیده شد های نگهروی پایه

بدون ها روی درختان توری ،دهی روی تاج درختسااایه

 زمینبه  ساایم پهن شااده و در قساامت پایین باداربساات 

به همراه  دهیسااایهتیمار  9در مجموع . متصاال شاادند 

میوه در زمان گردویی شدن بدون پوشش( تیمار شاهد )

. در طول فصاال (4)جدول  نداجرا شاادانار  انروی درخت

با  اندرخترشااد متوساای دمای چهار جهت بیرونی تاج  

، تایوان(  tesسااخت شرکت کمك دماسانج مادون قرمز ) 

سانتی متری زیر پوشش  43له میزان شدت نور در فاص



 379کمی و کیفی میوه انار...                                                                         تاثیر  تیمارهای مختلف سایه دهی بر برخی ویژگی های

 
 

با دساتگاه نورسانج )ساااخت    شااهد  ساایبان و درختان 

میزان رطوبت خاک به صورت  و شرکت لوترون تایوان(

در تیر و مرداد گیری از خاک بار نمونه 1) درصااد وزنی

گیری ههای مختل  اندازدر تیمار روز( 33ماه به فاصااله 

در طول فصل رشد نیز ها محتوای نسابی آب برگ  شاد. 

 (.  4891)هانسون و هیتز  )مرداد ماه( اندازه گیری شد
 

 

 هاتیمارهای مورد بررسی و جزئیات آن -1جدول 

 جزئیات تیمارها کداختصاری تیمارها

T0 شاهد بدون پوشش سایبان 

T1  درصد باالی تاج درخت روی داربست 33پوشش سایبان سفید 

T2  درصد روی تاج درخت  33پوشش سایبان سفید 

T3  درصد باالی تاج درخت روی داربست 03پوشش سایبان سفید 

T4  درصد روی تاج درخت  03پوشش سایبان سفید 

T5  درصد باالی تاج درخت روی داربست 33پوشش سایبان سبز 

T6  درصد روی تاج درخت  33پوشش سایبان سبز 

T7  درصد باالی تاج درخت روی داربست 03پوشش سایبان سبز 

T8  درصد روی تاج درخت  03پوشش سایبان سبز 

 

 

تاثیر منظور بررسااای  بهدر پایان فصااال رشاااد  

های دهی، پن از برداشااات کل میوهساااایههاای  تیماار 

درخاتااان ماورد باررسااای، عملکرد کاال و درصااااد     

 سیاه تا روشان  ایقهوه هایلکه وجود) ساوختگی آفتاب

 هااای نشااااانااه عنوان بااه میوه پوساااات ساااط  در

هر از  محاسبه شد وشد(،  گرفته نظر در سوختگیآفتاب

ساامت  1نمونه میوه به صااورت تصااادفی از  43 درخت

میوه )میلی متر(  قطر و طول صفات شد. انتخاب اندرخت

 ورنیااه کولین بااا و ضاااخاااماات پوساااات )میلی متر(

آریل  433میوه، وزن پوست، وزن  وزن .شد گیریاندازه

 تا دیجیتالی ترازو از اسااتفاده با )گرم( میوهآبو وزن 

 بر ،میوهآبدرصااد  .گردید گیریاندازه اعشااار رقم دو

 .شد گیریاندازه میوه کل وزن به میوهآب نسبت اساا، 

 به صافات رنگ میوه و آریل با استفاده از دستورالعمل 

یکنواختی و پااایااداری انااار بر هااای تمااایز، ملی آزمون

سفید  -4)رنگ پوسات میوه:  ها اساا، حاالت تظاهر آن 

قرمز روشااان،  -1زرد قرمز،  -3زرد،  -1مایل به زرد ، 

ماایل به سااایاه و رنگ   -2قرمز پر رناگ،   -2قرمز،  -0

 -1قرمز روشااان،  -3صاااورتی،  -1سااافید،  -4آریل: 

 .(1342 و همکاران  )میغاانی  داده شاااد قرمزتیره( نمره

سنج دساتگاه شکست  با  (TSS)میزان مواد جامد محلول

ابل اساایدیته ق )رفراکتومتر( دیجیتالی بر حسااب بریکن،

به روش عیارسانجی )تیتراسیون( با استفاده   (TA) تیتر

تا رسااایدن به  از هیدروکساااید سااادیم یك دهم نرمال 

1/9pH= ،جامد مواد نسااابت از میوه طعم شااااخص 

 pHمیوه با آب pH، (TSS/TA) تیتر قابل اسید به محلول

 برایگیری شاااد.  تر اناادازهم ECمیوه بااا آب ECمتر، 

عیااارسااانجی  روش ازC  مایان  ویاتااا  اناادازهاگایاری   

 استفاده نشاسته معرف و پتاسیم یدور  با (تیتراسایون )

 بود آزمایش پایان نشاااانه تیره آبی رنگ ظهور .شاااد

-فولین روش از اساااتفاده با کل فنل (.4881)مااجدی  

برای  ،(4888)ساااینگلتون و همکاااران  سااایاکااالایاو   

 افتراقی  pH روش از کاال آنتوسااایااانینگیری اناادازه

شااده  تهیه هایهنمون جذب روش این در شااد. اسااتفاده
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در   pHاساا کتروفتومتر دسااتگاه وساایله به بافر توساای

 و نانومتر 233 و 013 های موج طول در 0/1 و 4حدود 

 در موجود گلوکوزاید -3 ساایانیدین رنگدانه حسااب بر

)ناکومارا و  شد گیریاندازه با استفاده از روابی ذیل انار

   (.4883همکاران 

 

آنتوسیانین کل = [(𝐴 × 𝑀𝑊 × 𝐷𝐹 × 100) 𝑀𝐴⁄ ] 

𝐴 = (𝐴520 − 𝐴700)𝑝𝐻1 − (𝐴520 − 𝐴700)𝑝𝐻4/5 
 

(= غالب آنتوسیانین مولکولی وزن) MW آن، در که

113، DF (رقت فاکتور)  =و 43 MA (جذب ضاااریب 

 است. 8/12( = گلوکوزاید -3 -سیانیدین مولی

 مقااایساااا هااای کمی و متغیرتجزیااه واریااانن 

 ساااط  در) دانکن ایدامنه چند آزمون با هامیاانگین 

 صااورت SPSS v. 16 با نرم افزار (درصااد یك احتمال

ن گیری آزموکیفی نیز با بکارهای مورد متغیر. در گرفت

ها تعیین و در صااورت تفاوت توساای فریدمن رتبه تیمار

آزمون نااپاارامتری ویلکاکساااون مورد مقایساااه قرار    

   گرفتند.
 

 نتایج و بحث

 بر شرایط محیطی دهیتیمارهای سایهتاثیر 

 میانگین دما و شدت نور

میانگین دمای چهار جهت بیرونی تاج درختان در 

بر اسا، های سایبان در مقایسه با شاهد زیر پوشش

های گرم سال )تیر، مرداد و در ماهنتایج حاصله، 

ی بین تیمارها. (4)شکل  شهریور( کاهش یافته است

انگین دمای تاج اختالف ظر میاز ن نیز دهیسایه

. تیمار شاهد دارای باالترین مشاهده شدداری معنی

ت در سایر گراد( بوددرجه سانتی 0/13میانگین دمایی )

مشاهده شد. دما در زیر ی دارکاهش معنی نیز تیمارها

های سفید کمتر و در های سبز نسبت به توریتوری

تیمارهای باالی داربست نیز کمتر از تیمارهای روی 

شاهد در ایی تیمار درخت بود. اختالف میانگین دم

، دهیسایه درصد 03 های رنگی باپوششمقایسه با 

 درصد 33 های رنگی باپوششدرجه و با  9حدودا 

ها، خصوصیات توریدرجه ثبت شد.  0تقریبا ، دهیسایه

مانند رنگ بر فیلتر کردن نور به داخل تاج درخت تاثیر 

گذارند. بنابراین، دماهای متفاوت تاج درختان زیر می

)باند و  سایبان مختل  را باید انتظار داشتهای شبکه

انرژی تابشی  ی سایبان،هاپوشش (.1343همکاران 

دهند، بنابراین، پتانسیل بسیار دریافتی را کاهش می

)محمود و  خوبی در کاهش دمای تاج درختان دارند

، که رنگ شده استگزارش  در پژوهشی (.1349همکاران 

جهی بر کاهش دما تأثیر قابل تو دهیسایهتوری و درصد 

دما بسیار کمتر  درصد 03توری مشکی داشته و در زیر 

 03و قرمز درصد  03، سبز درصد 30از توری سبز 

  (.1342)مینا و همکاران  باشد، میدرصد

در درختان پوشیده شده توسی سایبان، کاهش 

دار شدت نور دریافتی در مقایسه با شاهد مشاهده معنی

 درصد 03(، درختان زیر پوشش توری سبز 1شد )شکل 

در هر دو روش اجرا حداقل شدت نور را دریافت نمودند. 

تیمارها در هر  نتایج مقایسه میانگین شدت نور و رتبه

تیرماه  33ود. در تیمار شاهد در سه بازه زمانی یکسان ب

لوکن( ثبت شد. رنگ  4110باالترین میانگین شدت نور )

گذارد، توری بر تابش فعال فتوسنتزی تأثیر می

هایی با رنگ روشن امکان انتقال تابش بیشتری را توری

 )محمود کنندنسبت به همتایان تیره رنگ خود فراهم می

، روش اجرا و هفاوت البتتابش مت (.1349و همکاران 

توانند نور میکروکلیمای چنین خصوصیات سایبان میهم

کاهش دما  .(1349)موپامبی و همکاران  با  را تغییر دهد

های سایبان رنگی مورد و نور دریافتی در زیر پوشش

بررسی در این مطالعه، عاملی برای کاهش تنش گرمایی 

  .باشددر روزهای گرم تابستان می
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دمای تاج درختان در کلیه متوسی در شب نیز 

گیری شد اندازه تاریخای مورد بررسی در دو تیماره

درجه سانتی  2/0)(. حداقل دما در تیمار شاهد 3 )شکل

سبز سفید و ) T7و  T3 و حداکثر دما در تیمارهایگراد( 

 دیتول مشاهده شد.در شب  (روی داربست درصد 03

 جمله عوامل از مختلفی عوامل تأثیر تحت آنتوسیانین

 و مانند آبیاری باغی عملیات نور، و دما مانند محیطی

 های گیاهی، هورمون مانند درونی های عامل و تغذیه

 از گیرد. نور می قرار غذایی مواد و ثانویه های متابولیت

 دیگر سوی از و است ساخت آنتوسیانین نیاز پیش یکسو

)هی و  است آن تخریب راه از رنگ کاهش مهمی در عامل

میزان  بر که است دیگری عامل نیز دما (.1343همکاران 

ساخت  پایین دمای .است مؤثر آنتوسیانین تجمع

 می کاهش را آن غلظت باال دمای و افزایش را آنتوسیانین

با  ها. در واقع سایبان(1342)میغانی و همکاران  دهد

در شب، تفاوت بین  باالترتر در روز و ایجاد دمای پائین

که منجر به افزایش  ،دهنددمای روز و شب را افزایش می

)مانجا و عون  شودتجمع آنتوسیانین و توسعه رنگ می

1348.)  
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 درصد رطوبت وزنی خاک

بر روی درختان انار  های سایبانکاربرد پوشش

در سایه انداز  خاکوزنی درصد رطوبت به افزایش  منجر

با افزایش درصد . (1)شکل گردید درختان مورد بررسی 

افزایش یافت. نیز درصد رطوبت وزنی خاک  ،دهیسایه

و حداکثر در ( درصد 42)در تیمار شاهد حداقل مقادیر 

 T7 (11خصوصا سبز  درصد 03تیمارهای سایبان 

در تحقیقات گذشته نیز گزارش شده  مشاهده شد.( درصد

در های تیره رنگ پوششدر زیر  است که رطوبت خاک

 یراتتغی یار باالتر است.های سفید بسپوششمقایسه با 

بسیار بان های مختل  سایهدر بین سیستم رطوبت

پیییده است که ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی از 

جمله تغییر تابش، حرکت هوا در باال و درون با  و 

باالتر در  رطوبت تبخیر و تعر  باشد. درصد چنینهم

تواند به طور مستقیم با کاهش تبخیر و ها میزیر توری

)ابوالسود  سرعت بادو  (1342)بالکی و همکاران  تعر 

در . هایی مرتبی باشدییدر چنین مح (1341اران و همک

برای یاز به آبیاری کمتر در زیر سایبان، نتیجه، ن

های کم آب، بسیار کنندگان میوه، به ویژه در محییدتولی

 .باشدمیمفید 
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 برگ آب نسبی محتوای

 برگ آب نسبی محتوای، تیمارهای سایبان اعمال

(RWC) های سایبان درختان رشد یافته در زیر پوشش

 دادافزایش داری به طور معنیدر مقایسه با شاهد را 

برگ در تیمار پایین ترین محتوای نسبی آب  (.0)شکل 

( درصد 88) T3( و باالترین در تیمار درصد 28شاهد )

باالی داربست(  درصد 03)سفید  T3تیمار مشاهده شد. 

 برگ آب نسبی محتوای کاهش از مانع داریمعنی به طور

برگ  RWCدرصد  ،دهیسایهبا افزایش درصد . شد

ها توانایی توزیع موثر نور . توریدرختان افزایش یافت

تابشی و کاهش سرعت باد را دارند و از طریق کاهش 

)نیکوال،  دهندافزایش می راندمان مصرف آب را تبخیر، 

عالوه بر این، کاهش نسبتاً زیاد میزان  .(1339و همکاران 

را افزایش راندمان مصرف آب تعر  در زیر پوشش، 

دهد. بنابراین، تنش آب را در دوره رویشی و تولید می

. به دلیل (1348)مانجا و عون  رساندمثل به حداقل می

در درختان زیر سایبان، دمای هوا و تاج کاهش تلفات آب 

دیافراگم روزنه، باز نگه  چنینهمیابد و درخت کاهش می

  (.1331)مدینه و همکاران  شوندداشته می
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سوختگی میوه بر درصد آفتابدهی تاثیر تیمارهای سایه

 انار رقم ملس ساوه

 درصد پوشش سایبان کاربرد داد، نشان نتایج

 طور به را ساوه ملن رقم انار هایمیوه سوختگیآفتاب

 .)2)شکل  داد کاهش شاهد با مقایسه داری درمعنی

در درختان شاهد )بدون  هامیوه سوختگیآفتاب درصد

های سایبان پوششتمامی و در زیر  درصد 18پوشش( 

های رشد میوه( بود. در درصد 0تا  1ناچیز ) درصد 33

 03 سبزو  سفید) T8و  T3 ،T4 ،T7تیمارهای یافته در 

 سوختگیآفتابعارضه در هر دو روش اجرا(،  درصد

، گزارش شده استتحقیقات در مشاهده نشد. 

 بیش از هوا دمای که دهدمی رخ هنگامی سوختگیآفتاب

از  بیش خورشیدی تشعشعات و گرادسانتی درج  31

سط   دمای که هنگامی یا باشد، مترمربع بر وات 233

 باشد رسیده گرادسانتی درج  03تا  10 از باالتر به میوه

میانگین دما آمار بر اسا، ثبت  (.1338و کایناک )یازیکی 

از اواخر تیر تا اواسی مردادماه فصل تابستان، در 

 13 از بیش به آزمایش اجرای محل در هوا ، دمای(4)شکل

 با شرایطی چنین در که بود، رسیده گرادسانتی درج 

 سط  دمای، رودمی انتظار پیشین هایگزارش به توجه

 باشد، رسیده گرادسانتی درج  03 از بیش به میوه

 است محتمل انار میوة سوختگیآفتاب رخداد بنابراین

 زیان و آسیب کاهش واقع در (.1342)میغانی و همکاران 

 تواند بهمی پوشش سایبان کاربرد با انار سوختگیآفتاب

 انعکا، افزایش و میوه سط  دمای کاهش واسط 

)کاوند و  باشد هاخورشیدی توسی پوشش تشعشعات
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و به دنبال آن ترک  سوختگیآفتاب. (1349همکاران 

جذابیت و بازارپسندی  عالوه بر کاهشخوردگی میوه 

، باعث افزایش حساسیت میوه به پوسیدگی و ی انارمیوه

)مینا و همکاران  شودمیکاهش دوره ماندگاری آن نیز 

و در  (1349)کاله و همکاران  در انار. نتایج مشابه (1342

گزارش شده  (1332)هلیا، و همکاران  گوجه فرنگی

 42از  سوختگیآفتابدار درصد کاهش معنیاست. 

های رشد در میوه درصد 8/1در تیمار شاهد به  درصد

 درصد 03سیاه رنگ ی سایبان هاپوششیافته زیر 

)ساکا و همکاران  قان گزارش شده استتوسی محق

های انار در زیر سوختگی میوهآفتابدرصد  .(1349

 درصد 03، سیاه درصد 03، سبز درصد 03سایبان قرمز 

 ،درصد 1/1و  1/3،  2/1،  9/3به ترتیب،  درصد 30و سبز 

سوختگی در تیمار شاهد آفتاب درصد 8و در مقابل 

  .(1342)مینا و همکاران  گزارش شده است

دهی بر صفات کمی و کیفی میوه انار تاثیر تیمارهای سایه

 رقم ملس ساوه

( نشان داد که صفات 1تجزیه واریانن )جدول  نتایج

میوه، عملکرد، رنگ وزن میوه، وزن آریل، درصد آب

در سطوح یك و  داریبه طور معنی آریل پوست و رنگ

در درختان انار تحت تأثیر تیمارهای مختل   پنج درصد

در میان صفات مورد بررسی  دهی قرار گرفته است.سایه

داری بین تیمارها از نظر صفات قطر پوست، اختالف معنی

بر اسا، نتایج (. 1قطر و طول میوه وجود نداشت )جدول 

( 3مقایسه میانگین صفات کمی و کیفی میوه انار )جدول 

های سایبان رنگی باعث کاربرد پوششمشخص شد، 

میوه افزایش وزن میوه، عملکرد، وزن آریل و درصد آب

های رشد یافته زیر پوشش در مقایسه با شاهد در میوه

 شد. 

 

ب
فتا

آ
 

تگ
وخ

س
 ی

(%
)

 

 

 دهینتایج تجزیه واریانس صفات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه تحت تاثیر تیمارهای سایه -2جدول

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

قطر 

 پوست 

طول  

 میوه

قطر 

 میوه 
 وزن میوه 

وزن 

آریل433  

درصد 

میوهآب  
 عملکرد 

رنگ 

 پوست

رنگ 

 آریل

 *3/333ns 3/138ns 3/410ns  4482/10** 11/14* 242/04* 3/232** 3/203* 3/819 9 تیمار

 *3/333ns 3/390ns 3/302ns 42/11** 3/41ns 4431/11* 3/331ns 4/22** 3/921 1 بلوک

339/3 42 خطا  332/3  432/3  21/428  12/2  94/011  330/3  422/3  111/3  

ضریب 

 تغییرات )%(
- 8/2  3/1  8/3  1/2  3/41  4/40  41 9/43  1/42  

 می باشد.و غیر معنی دار درصد 0و  4معنی دار در سط  احتمال به ترتیب : nsو  * ، **
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 وزن میوه

های سایبان تفاوت در صفت وزن میوه بین پوشش

. باالترین وزن میوه (3)جدول  ی وجود نداشتدارمعنی

گرمT7 (2/300  )گرمT3 (14/309  ،)مربو  به تیمارهای 

گرم( بود و سایر تیمارها بدون اختالف  2/303) T4و 

ی پن از آنها قرار داشتند. پائین ترین میزان دارمعنی

گرم  24/182)شاهد( با  T0وزن میوه نیز متعلق به تیمار

بود. در تحقیقات گذشته نیز عنوان شده که کاربرد 

های سایبان باعث افزایش وزن میوه نسبت به پوشش

. در (1348)مدیتشوا و همکاران  هد خواهد شدشا

روی  درصد03ای، کاربرد پوشش سایبان قرمز مطالعه

 هایی با باالترین وزن شددرختان انار منجر به تولید میوه

 (.1342)مینا و همکاران 

 

  میوهوزن آریل و درصد آب

های تحت میوهدر میوه وزن آریل و درصد آب

 درصد، 31/00و گرم  83/14با به ترتیب  T3 تیمار

. در صفت وزن (3)جدول  میزان را نشان دادباالترین 

 T4گرم( و  00/39) T2گرمT1 (21/38  ،)تیمارهای  آریل

. گرفتندقرار  T3از تیمار با اختالف ناچیزی  (گرم 30/39)

 درصد 14وزن آریل و گرم  21/33)شاهد( با  T0تیمار 

ادیرد این پارامترها در بین ترین مقدارای پایینمیوه آب

در میوه درصد آبافزایش  .تیمارهای مورد بررسی بود

درصد  03های سایبان های رشد یافته زیر پوششمیوه

. درصد، بیشتر بود 33های سایبان در مقایسه با پوشش

تواند دلیل کاهش ها میاز دست رفتن رطوبت از میوه

 .شاهد باشدمیوه در درختان وزن آریل و درصد آب

در معرض پرتوهای خورشیدی  ،در تیمار شاهد هاهمیو

 آنهاباعث خشك شدن جزئی  کهبا شدت زیاد قرار دارند 

به دلیل کاهش های سایبان پوششدر زیر  .شودمی

 از سط  آب تبخیر کاهشو محسو، دما و شدت نور 

 هایییوهم ،سوختگیآفتابجلوگیری از عارضه  و ها میوه

در  .شودمیوه بیشتری تولید میآریل و میزان آببا وزن 

دار در هند نیز افزایش معنیدرصد  03زیر پوشش سیاه 

میوه در مقایسه با شاهد ذکر شده وزن آریل و درصد آب

مشابه  یدر پژوهش. (1349)ساکا و همکاران  است

میوه در آب درصد 2گرمی وزن آریل و  9افزایش 

در مقایسه با  درصد 03قرمز زیر پوشش انار های میوه

 دمای (.1342)مینا و همکاران شاهد گزارش شده است 

 شودمی میوه آب کاهش و تبخیر باعث میوه سط  در باال

 دانه و پوست آب محتوای بر تواندمی موضوع این که

  (.1343)احتشامی و همکاران  باشد موثر

 

 عملکرد

کاربرد سایبان باعث افزایش عملکرد میوه درختان 

(. 3انار رقم ملن ساوه در مقایسه با شاهد شد )جدول 

 T3 هاینتایج نشان داد، باالترین عملکرد میوه در تیمار

کیلوگرم( بدست آمده است.  32/0) T4کیلوگرم( و  91/0)

ی عملکرد دارمعنیسایر تیمارها نیز بدون اختالف 

. درختان در داشتند)شاهد(  T0ه درختان باالتری نسبت ب

 22/3تیمار شاهد دارای پائین ترین میزان عملکرد )

در تحقیق حاضر با توجه به استفاده از  .بودندکیلوگرم( 

سایبان بعد از تشکیل میوه و عدم تاثیر آن بر تعداد میوهت 

های افزایش عملکرد را می توان به افزایش تعداد میوه

میوه باالتر و وزن آریل درصد آبتر، وزن بیشسالم با 

های در زیر پوشش افزایش عملکرد توجیه نمود.بیشتر 

ی ها با دستکارن دلیل است که سایبانایهبسایبان رنگی 

 فیزیولوژیهای خورشید، به طور خاص پاسخنورطی  

بخشند و با افزایش پراکندگی مطلوب درخت را ارتقا می

پرتوهای خورشیدی اصالح شده، باعث افزایش نفوذ نور 

 )مینا وهای داخلی کانوپی درختان نیز می شوند به بخش

از سوی دیگر با جلوگیری از عارضه (. 1342همکاران 

سوختگی و عدم تبخیر آب از سط  میوهت باعث آفتاب

سالم و آبدار و در نتیجه افزایش  هایهمیوافزایش تعداد 

عملکرد کمی و کیفی میوه خواهد شد. در مطالعات گذشته 

نیز گزارش شده است که، سایه بان تأثیر قابل توجهی در 

)مانجا و  نیمه گرمسیری دارد هایهعملکرد کل در میو
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های سایبان رنگی در هند در کاربرد پوشش. (1348عون 

های سبز و نسبت به پوشش درصد 03پوشش قرمز 

سیاه تاثیر قابل توجه بیشتری بر افزایش عملکرد داشتند 

 (.1342)مینا و همکاران 

 

 رنگ آریل

های سایبان نتایج نشان داد که کاربرد پوشش

موجب بهبود رنگ آریل شده است. بین تیمارهای 

 دار مشاهده شددهی در رنگ آریل اختالف معنیسایه

( دارای درصد 03)سفید  T4و  T3ی . تیمارها(3)جدول 

باالترین میزان رنگ آریل در میان تیمارهای مورد 

های بعدی دارای بررسی بودند. سایر تیمارها نیز در رتبه

رنگ آریل بیشتری نسبت به تیمار شاهد بودند. نحوه 

داری بر رنگ آریل نداشت. تیمار شاهد اجرا تاثیر معنی

ترین رنگ آریل در آخرین رتبه قرار داشت )جدول با کم

(. توسعه رنگ ضعی  در آریل انار در شرایی بدون 3

پوشش در مقایسه با درختانی که در زیر پوشش رشد 

)مینا و همکاران  کرده بودند، قبالً گزارش شده است

ها به دلیل دمای ( و آن به غلظت پایین آنتوسیانین1342

 انار آریل و پوست میوه قرمز رنگ باال مرتبی است، زیرا

دمای باال در هوا و  است. ة آنتوسیانینرنگیز به مربو 

های مسئول تنظیم هماهنگی مسیر تاج درخت، بیان ژن

دهد )هوانگ و بیوسنتزی آنتوسیانین را کاهش می

 (. 1344وانگ و همکاران  -لین و 1338همکاران 

 رنگ میوه

در مورد صفت رنگ میوه نیز بین تیمارهای مورد 

(. نتایج 1داری وجود داشت )جدولبررسی اختالف معنی

پذیری دارای رنگ T3ها در تیمار نشان داد که میوه

باالتری هستند و پن از آن سایر تیمارها بدون اختالف 

 )جدولاند داری با یکدیگر در یك گروه قرار گرفتهمعنی

داری بر رنگ د روش اجرا اثر معنیشوو مشخص می( 3

های سایبان رنگی میوه ندارد. در ارتبا  با تاثیر پوشش

 هایبر رنگ آریل نتایج مشابهی گزارش شده است. میوه

خصوصا  های رنگی مختل انار تولید شده زیر پوشش

های تولید شده در سیاه، دارای رنگ قرمز پررنگ و میوه

وشن بودند )ساکا و تیمار شاهد دارای رنگ قرمز ر

های در مطالعه تاثیر کاربرد پوشش (.1349همکاران 

پذیری رنگی )سبز، قرمز و سیاه( بر میوه انار، رنگ

ها در زیر سایبان قرمز رنگ، بیشتر از سایر میوه

چنین تیمار شاهد بود )مینا و همهای رنگی و پوشش

 (.1342همکاران 

 

 ساوه ملس رقم انار میوة کمی و کیفی های ویژگی بر دهیتیمارهای سایه تأثیر -3لجدو

 تیمار
قطر پوست 

(mm) 

طول  

میوه 

(mm) 

قطر میوه 

(mm) 

وزن 

 (gمیوه )

وزن 

آریل 433

(g) 

درصد 

 میوهآب

عملکرد 

(kg) 

رنگ 

 پوست

رنگ 

 آریل

T0 1/2 a 28/21a 91/30a 182/24b 33/21d 14c 3/22d 3/84ab 1/14e 

T1 3/43 a 94/18a 93/09a 302/22a 38/21ab 18/91abc 1/28bc 3/22ab 3/11b 

T2  3/11a 93/89a 93/91a 313/29ab 39/00ab 19/31abc 1/12bc 3/9ab 3c 

T3 1/22 a 94/22a 90/22a 309/14a 14/83a 00/31a 0/91a 1/23a 3/2a 

T4 1/14a 93/30a 93/31a 303/2a 39/30abc 01/12a 0/32ab 3/20ab 3/31ab 

T5 1/90 a 28/38a 93/24a 319/92a 33/32bcd 48abc 1/02bc 3/24ab 3/34c 

T6 1/94 a 93/34a 91/11a 312/28a 31/14cd 10/31bc 1/22bc 3/80ab 3/33c 

T7 1/08a 93/10a 92/92a 300/21a 30/22bcd 03/01a 1/21bc 3/93ab 3c 

T8 1/1a 91/43a 91/41a 338/39a 30/04bcd 04/18ab 1/34bc 3/91ab 1/2d 

 .ندارند درصد1 احتمال سط  در دانکن آزمون اسا، بر داریمعنی تفاوت مشابه، حرف یك حداقل دارای هایمیانگین ستون هر در*          



 

 دانش کشاورزی و تولید پایدارعلمی پژوهشی نشریه 

 372-391صفحات  3011/ سال  3 شماره 13جلد 

 

 بیوشیمیایی صفات برخیو تاثیر سایبان بر صفات کیفی 

 میوهآب

در صفات کیفی  بر اسا، نتایج تجزیه واریانن 

و برخی  (طعمشاخص و  TSS ،TA ،،pH ،EC) میوهآب

صفات بیوشیمیایی آن )آنتوسیانین کل، فنل کل و 

ی مورد بین تیمارها داریاختالف معنی(، Cویتامین 

)جدول  وجود دارددرصد  پنجدر سطوح یك و  بررسی

1 .) 
 

 

 

 

 

 رقم ملس ساوه و برخی صفات بیوشیمیایی نتایج تجزیه واریانس صفات کیفی آب میوه انار  -4جدول

 دهیتحت تاثیر تیمارهای سایه

 می باشد. و غیر معنی دار درصد 0و  4معنی دار در سط  احتمال به ترتیب : nsو  * ، **

 

 

TSS ،TA  وpH 

pH (0/3 )( و 98/3)  TSS (42) ، TA باالترین میزان

تیمارهای  .(0)جدول  مشاهده شد (T0)شاهد  تیمار در

T3 ،T1  وT2 شاهد قرار گرفتند و اختالف  پن از تیمار

و  TSS ،pH مقدار ترینیکدیگر نداشتند. کمداری با معنی

TA های سبز )توری بررسی در سایر تیمارهای مورد

 03)سبز  T8و  T7( مشاهده گردید. تیمارهای T4رنگ و 

دارای پایین  T7و تیمار  pHترین مقادیر ( پاییندرصد

در این پژوهش،  .بودندمیوه آبTA و  TSSترین مقادیر 

TSS  وTA مقدار بود، که میوه تیمار شاهد باالترین آب

داری با تیمارهای سفید رنگ )به جزب البته اختالف معنی

T4پایین ترین مقادیر . ( نداشتTSS  وTA  در تیمارT7 

در واقع پوشش سایبان سفید ( ثبت شد. درصد 03)سبز 

اسیدیته قابل تیتر و (TSS) بر میزان مواد جامد محلول 

((TA  اثری مشابه با تیمار شاهد داشته در صورتیکه

پوشش سبز باعث کاهش این صفات گردیده است. 

 TAو  TSSدر مورد تاثیر پوشش سایبان بر  یگزارشات

 )سیلی و هایاین نتایج مطابق با یافته ارائه شده است.

که گزارش ( 1342مینا و همکاران  و 4893همکاران 

د جامد محلول در میوه را کاهش د سایبان، مواانداده

زیرا شدت نور نقش مهمی در  تباشددهد، مشابه میمی

 (.1341)فنگ و همکاران  های باغی داردمیوه TSS تجمع

زیر  TSS توان استدالل کرد که کاهش محتوایمی

های سایبان به دلیل کاهش شدت نور است و پوشش

اولیه و ثانویه، به ویژه های بنابراین، تجمع متابولیت

کاهش شدت نور در زیر  .شودمیمهار ها کربوهیدرات

میوه  TSSمیزان  پائین آمدنباعث  از یك سو هاسایبان

دلیل افزایش انتقال نور به از سوی دیگر به  لیوشده 

 هایپوششمختل  درون تاج درختان پوشیده با  جهات

 ،و تأثیر آن بر جذب کربن (1349)ژو و همکاران  سایبان

ما ) تراشی دهدمیافزایش را تجمع ترکیبات ثانویه گیاهی 

برخی  البته (.1341فنگ و همکاران  و 1338و همکاران 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

مواد جامد 

 محلول

اسیدیته قابل 

 تیتر 

شاخص 

 طعم
pH EC 

آنتوسیانین 

 کل 
  Cویتامین  فنل کل

 *3/22 *9/21 **42/18 *3/042 *3/322 **83/41 **3/321 **4/93 9 تیمار

 *3/338ns 3/349* 31/01* 3/34ns 3/432* 13/40** 1/3* 1/22  1 بلوک

102/3 42 خطا  339/3  31/8  318/3  321/3  3/3  10/4  92/1  

 ضریب 

 تغییرات )%(
- 2/0  2/40  2/44  3/2  0/8  2/43  1/49  1/40  
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در زیر  TA و TSS که محتوای اندکردهنیز گزارش 

نتایج مختل  داللت گیرد. ر قرار نمیسایبان تحت تاثی

 TSSدارد بر اینکه رنگ پوشش سایبان اثر معنی دار بر 

کاهش اسیدیته قابل تیتر، در زیر میوه انار دارد.  TAو 

نسبت به شاهد به دلیل خصوصا تیره  های رنگیسایبان

ها در فتوسنتزی و تجمع کمتر کربوهیدراتکاهش فعالیت 

  (.1339)ریتامالن و همکاران  باشدمیوه می

 EC شاخص طعم و

داری از تیمارهای مورد بررسی اختالف معنیبین 

 T7. تیمارهای ( 1)جدول  نظر شاخص طعم مشاهده شد

ترین شاخص )شاهد( پائین T0باالترین و تیمار  T5و 

نیز با اختالف ناچیزی  T3تیمار  (.0)جدول  را داشتندطعم 

 شاخصاز تیمار شاهد دارای شاخص طعم پائینی بود. 

 به (TSS) محلول جامد مواد نسبت از واقع در طعم

میوه در آب EC .آیدمی دست به (TA) تیتر قابل اسیدهای

ترین مقدار پایین (T0) شاهدباالترین و در تیمار  T7تیمار 

نیز قبل از شاهد دارای  T3و  T1 ،T2، تیمارهای بود

مطالعاتی در زمینه  (.0)جدول  پائینی بودند ECمقادیر 

میوه آب ECتاثیر پوشش سایبان بر شاخص طعم و 

 انجام نشده است.
 

 ساوه ملس رقم انار میوةآبو برخی صفات بیوشیمیایی کیفی  های ویژگی بر های سایبانپوشش تأثیر - 5جدول

 تیمار
مواد جامد 

 محلول

اسیدیته 

قابل تیتر 

(%)  

شاخص  

 طعم
pH EC 

 ل ک آنتوسیانین 

(1-mg.100 ml) 

 فنل کل

 (1-mg. 100 ml ) 

 Cویتامین 

(1-mg.100 ml) 

T0 42a 3/98a 48/20d 3/0a 1/30e 95/9c 1/10d 43/3b 

T1 42/22ab 3/2bc 11/30cd 3/31abc 1/02bcd 40/38ab 0/28cd 41/92ab 

T2 42/29ab 3/22bc 12/38bc 1/33abc 1/03cd 41/01bc 0/21cd 41/31ab 

T3 42/21ab 3/22ab 11/24cd 3/38ab 1/32de 42/43ab 1/23d 41/32a 

T4 40/43cd 3/00cde 12/94bc 3/14abc 0/33ab 41/31ab 2/8bc 44/23ab 

T5 42/32abc 3/12de 30/13a 3/43bc 0/42a 40/24ab 2/88ab 44/82ab 

T6 42/12abc 3/21bcd 33/80ab 3/19abc 1/92abc 41/91bc 8/01a 44/81ab 

T7 41/9d 3/13e 30/8a 3/31c 0/10a 42/8a 9/30ab 44/08ab 

T8 40/18bcd 3/01cde 34/32cd 3/33c 0/43a 41/38ab 2/30bc 44/21ab 

 .ندارند درصد1 احتمال سط  در دانکن آزمون اسا، بر داریمعنی تفاوت مشابه، حرف یك حداقل دارای هایمیانگین ستون هر در*        

 

 ، مشخص شدتجزیه واریاننبر اسا، نتایج 

ه رفتدهی قرار گآنتوسیانین کل تحت تاثیر تیمارهای سایه

میزان آنتوسیانین کل در تیمارهای  (.1 )جدول است

داری در مقایسه با شاهد افزایش دهی به طور معنیسایه

(. بیشترین میزان آنتوسیانین کل مربو  0یافت )جدول 

میلی لیتر(  433گرم در میلی 8/42)  T7های تیماربه میوه

لیتر( و میلی 433گرم در میلی 40/42) T3و س ن تیمار 

های تیمار یانین مربو  به میوهکمترین میزان آنتوس

میلی لیتر( بود. در میان  433گرم در میلی 80/8شاهد )

در افزایش میزان  T6و  T2دهی تیمارهای تیمارهای سایه

آنتوسیانین در مقایسه با سایر تیمارها عملکرد مطلوبی 

دهی داری بین سایر سایهت اما تفاوت معنینداشتند

 ن واقعیتایههای خود را به. نویسندگان یافتمشاهده نشد

اند که بیوسنتز ترکیبات فیتوشیمیایی مانند نسبت داده

شوند، ها به شدت توسی دما تنظیم میآنتوسیانین

بلو  و رسیدن دوره متوسی درجه حرارت پایین در طول 

های آنزیمی و در نتیجه، منجر به افزایش فعالیت میوه

تی ات فعال زیسافزایش تجمع آنتوسیانین و سایر ترکیب
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 بافت در آن تجمع و آنتوسیانین شدن ساختهشود. می

 نور کیفیت جمله از مختلفی عوامل تاثیر تحت گیاهی های

 در موجود کربوهیدرات مقدار چنینهم و آن شدت و

توسعه رنگ  .(1332)تایز و زایگر  گیردمی قرار ها بافت

ضعی  در میوه انار که در شرایی بدون پوشش در 

 ، قبالً گزارش شده استقایسه با درختان زیر پوششم

و آن به غلظت پایین آنتوسیانین  (1342)مینا و همکاران 

دمای باال در هوا و تاج  ها به دلیل دمای باال مرتبی است

های مسئول تنظیم هماهنگی مسیر درخت، بیان ژن

 وانگ و -)لین دهدبیوسنتزی آنتوسیانین را کاهش می

. اگرچه کاهش تابش فعال فتوسنتزی در (1344همکاران 

گیری میوه مضر تواند برای رنگزیر شبکه سایه می

کاهش دمای خاک و تاج درخت در چنین بر باشد، اما اثر 

بنابراین، منجر به  ترین عامل باشد.تواند مهمشرایطی می

افزایش تجمع آنتوسیانین و رنگ بهتر میوه و دانه 

، بنابراین، به طور بالقوه (1342)آرنا و همکاران  شودمی

 .ودشمیباعث افزایش سنتز آنتوسیانین و افزایش رنگ 

ها یك مانع فیزیکی برای شرایی نامساعد محیطی پوشش

تأثیر بسیار مطلوبی در بیوسنتز  و کنندایجاد می

ها، کاروتنوئیدها و های میوه مانند آنتوسیانینرنگدانه

سانیز و همکاران  -)گارسیا بتاالئین دارند چنینهم

1340.)  

 کل فنل زانیم

های تیمار داد، میزان فنل کل در میوهنشان نتایج 

های سبز ی سایبان )خصوصا پوششهاپوششبا  شده

(. 0رنگ( در مقایسه با شاهد افزایش یافته است )جدول 

 T6 (01/8باالترین میزان فنل کل مربو  به تیمار 

ترین میزان مربو  به لیتر( و پائینمیلی 433گرم در میلی

های سبز در باشد. پوششمی T3)شاهد( و  T0تیمارهای 

تری باال ،های سفید دارای میزان فنل کلمقایسه با پوشش

بودند. در تحقیقات پیشین نیز گزارش شده است که 

 شکاربرد پوشش سایبان روی درختان انار منجر به افزای

در مقایسه با شاهد انار تیمار شده  هایهفنل کل در میو

 03شده است و محتوای فنل کل در زیر پوشش سیاه 

،  درصد 03کمترین و در زیر پوشش قرمز  درصد

کیفیت  .(1342)مینا و همکاران  بیشترین مقدار بوده است

 و کمیت نور تأثیر زیادی در بیوسنتز ترکیبات فنلی دارند

 .(1343جوکان و همکاران  و 1343)چینیر و همکاران 

که کمیت و کیفیت نور در زیر توان استدالل کرد می

برخی با توجه بوده و  متفاوتبسیار های مختل  پوشش

قادر به فعال نمودن بیوسنتز شان به خصوصیات

در  نلیف. محتوای باالی ترکیبات نمی باشند فنلیترکیبات 

 در هاتواند با توانایی این تورییم هابرخی پوششزیر 

انتقال نور مادون قرمز و قرمز درون تاج درخت )عامل 

 ، مرتبی شودر تجمع اسیدهای فنلیك در گیاهان(مهم د

فنل کل  . در پژوهشی، تجمع(1331)تگلبرگ و همکاران 

 های رنگی بررسی شددر زیر سایبان در میوه آووکادو

محتوای فنل کل در  اعالم شدو  (1349)تینیان و همکاران 

در مقایسه با  ،درصد 13زیر پوشش قرمزمیوه درختان 

 13و آبی  درصد 13میوه درختان زیر پوشش سفید 

 میزان از سوی دیگر، باشد.ر می، بسیار بیشت درصد

 رسیدگی میزان تاثیر تحت شدت به میوه لیفن ترکیبات

. دارد قرار محیطی شرایی  و درخت پرورش شرایی میوه،

 دلیل به شاید پوشش سایبان زیر در کل فنل افزایش

 که چرا باشد میوه رسیدن و بلو  در ایجادشده تأخیر

 نابالغ یهامیوه در فنلی ترکیبات میزان شده گزارش

 پیدا کاهش تدریج به رشد فصل طول در و است بیشتر

. در مطالعه حاضر نیز (1330)کولکارنی و آرادیا  کند می

ترین ائینکه پ T3رشد یافته در تیمار شاهد و  هایهمیو

ترین ، دارای پائینداشتندشاخص طعم و رسیدگی را 

 بودند.نیز مقادیر میزان فنل کل 

 

 C نیتامیو زانیم

نتایج نشان داد تیمار درختان انار ملن ساوه با 

 دهیسایهی سایبان سفید و سبز با درصدهای هاپوشش

ی بر میزان دارمعنیمتفاوت در مقایسه با شاهد اثر 

با  T3های تیمار (. میوه1داشته است )جدول  Cویتامین 

لیتر باالترین میزان ویتامین میلی 433گرم در میلی 32/41
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C  را داشتند و سایر تیمارها با اختالف ناچیزی از تیمار

T3 ترین . پایین(0)جدول  در گروه بعدی قرار گرفتند

گرم میلی 3/43مربو  به تیمار شاهد ) Cمیزان ویتامین 

که  ،در پژوهشی گزارش شد لیتر( بود.میلی 433در 

هایی که در زیر پوشش رشد وهدر می Cغلظت ویتامین 

هایی است که در فضای بدون تر از آناند پایینکرده

 03سیاه  سایبانها در زیر میوه. پوشش قرار دارند

و در زیر سایبان سبز   C کمترین میزان ویتامین درصد

)مینا و همکاران  داشتند بیشتری Cو قرمز ویتامین 

های زیر پوشش درها میوهدر پژوهش حاضر نیز  .(1342

سایبان سبز رنگ در مقایسه با سفید رنگ میزان ویتامین 

C .های سایبان بسته به در نتیجه پوشش کمتری داشتند

توانند موجب تضعی  یا شان میدهیسایهرنگ و درصد 

های تیمار شده در مقایسه با در میوه Cتشدید ویتامین 

زیر  هامیوهدر  C محتوای پایین ویتامینشاهد شوند. 

تواند به کیفیت پائین نور ، میدرصد 03پوشش سبز 

ز ترین عامل در بیوسنتمرتبی باشد، زیرا کیفیت نور مهم

و  )ماگوازا رودزیستی به شمار میبات مختل  فعال ترکی

   (.1342همکاران 
 

 نتیجه گیری

 در سوختگیکنترل آفتاب در سایبان موثر اثر

 هوا دمای تعدیل و کنندگیخنك اثر از ناشی انار هایمیوه

 برخورد از که است سایبان زیر درختان تاج اطراف در

 بروز و هامیوه برگ و سط  به خورشید نور مستقیم

 سبب به چنینهمو  نموده جلوگیری آنها در دمایی تنش

 و هوا نسبی رطوبت درصد موجب افزایش ،دما کاهش

 مناسبی یمیکروکلیما و شده خاک سط  از تبخیر کاهش

 همانند درخت فیزیولوژیفرآیندهای  انجام برای را

 تعر  و تبخیر آنتوسیانین، هایرنگدانه سنتز فتوسنتز،

، سایبان از استفاده .نمایدمی فراهم میوه و برگ بافت در

 سوختگیآفتابعارضه  کنترل سبب موثری طور به

 سبب بدین طریق وساوه گردید  رقم ملن انار هایمیوه

 ،میوه و آریل، افزایش وزن آریل رنگ میوه، کیفیت بهبود

، افزایش آنتوسیانین کل، افزایش عملکرد ،میوهدرصد آب

بر اسا، نتایج مشخص گردید،  .شد Cو ویتامین  فنل کل

در  Cدرصد افزایش فنل کل، آنتوسیانین کل و ویتامین 

های سایبان بسیار متاثر میوهای رشد یافته زیر پوشش

  باشد.میاز رنگ پوشش 

میان تیمارهای سایبان مورد  از تبر اسا، نتایج

دهی و بهترین تیمار از نظر رنگ، درصد سایه ،بررسی

روی  دهیسایه درصد 03)سفید  T3روش اجرا، تیمار 

در حالت کلی کاربرد پوشش سایبان سفید داربست( بود. 

متر در درختان ملن  3درصد روی داربست به ارتفاع  03

های انار تا زمان ساوه از زمان گردویی شدن میوه

رسیدگی و برداشت محصول در شهرستان ساوه به دلیل 

های دمایی و نور دارد، اثرات مثبتی که بر کاهش تنش

سوختگی رل آفتابشود زیرا عالوه بر کنتتوصیه می

باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول انار و افزایش 

سنتز آنتوسیانین و بهبود رنگ میوه و آریل انار خواهد 

ر تر تاثیبرای درک کاملمطالعات تکمیلی  تبا این حالشد. 

بر ها و بررسی سایر رنگهای سایبان رنگی پوشش

 است. نیاز  ،های فیزیولوژیکی درخت انارمکانیسم

 

  سپاسگزاری

 روند در که شمال، ساز اکسیر شرکت کارشناسان از

 ارزشمندشان رهنمودهای از سایبان هایپوشش نصب

.شودمی قدرانی و تشکر بردم، بهره
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